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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Адвокатура і 

нотаріат” складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
молодшого спеціаліста  напряму  (спеціальності) “Правознавство”.                                                                                         

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є відомості про завдання, 

систему, принципи організації й діяльності, функції та структуру адвокатури й 
нотаріату в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки:  «Судові та правоохоронні органи України», 
«Цивільне право України», «Кримінальне право України». 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Змістовний модуль 1. Адвокатура України. 
2. Змістовний модуль 2. Нотаріат України. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета навчальної дисципліни: вивчення закономірностей організації 

роботи адвокатів та нотаріусів, характеристика їх правового статусу в системі 
органів української держави, методів та прийомів адвокатської стратегії та 
тактики у різних видах судочинства. 

 
 1.2. Завдання навчальної дисципліни:  
теоретичні: 
• поняття та завдання нотаріату, структура нотаріату, джерела нотаріального 

процесу, Кодекс професійної етики нотаріусів України; 
• організація адвокатури в Україні, джерела та правове регулювання 

адвокатської діяльності, загальні принципи організації адвокатури; 
 
практичні: 
• знання нотаріального процесу та його стадій, організація роботи державних 

нотаріальних контор; 
• організаційні форми та види адвокатської діяльності; 
• знання міжнародних правових документів, які регламентують діяльність 

адвокатури; 
• придбання навичок публічного виступу та спілкування. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  
• предмет дисципліни, її структуру та основні категорії: 
• виникнення та розвиток адвокатури та нотаріату; 
• законодавчу базу, що є підґрунтям діяльності адвокатури і нотаріату; 
• систему органів та посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії та 

забезпечують захист прав та законних інтересів   фізичних та юридичних осіб. 
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вміти : 

• аналізувати нормативно-правові документи, які застосовують адвокати та 
нотаріуси у своїй діяльності; 

• складати та застосовувати процесуально-правові документи, які стосуються 
діяльності  адвокатів та нотаріусів; 

• готувати судові промови. 
 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Адвокатура України. 
 
Тема 1. Виникнення та розвиток адвокатури. 
 
Поняття та сутність інституту адвокатури. Адвокатура у найдавніші часи 
людського суспільства. Особливості грецької та римської адвокатури. 
Адвокатура у середні віки. Адвокатура в XVI-XIX ст. ст. Адвокатура в Україні 
у дореволюційний період (1864-1917 р.р.). Адвокатура в Україні у 
післяреволюційний період (1917-грудень 1992 р.р.). 
 
Тема 2. Правова основа організації та діяльності адвокатури. 
 
Організація діяльності адвокатури в Україні. Міжнародно-правові засади 
адвокатської діяльності. 
 
Тема 3. Адвокатура України та її завдання 
 
Адвокатура та її завдання. Організаційні форми адвокатської діяльності. Заняття 
адвокатською діяльністю індивідуально. Створення та реєстрація адвокатських 
бюро. Різниця між статусом особи, яка отримала свідоцтво на право зайняття 
адвокатською діяльністю та статусом особи, яка здійснює юридичну практику.  
Помічник адвоката. 
 
Тема 4. Діяльність адвокатських об»єднань та юридичних фірм. 
 
Адвокатське об»єднання як організаційна форма адвокатської діяльності. 
Порівняльна характеристика організації та діяльності адвокатських об»єднань і 
юридичних фірм. Утворення, склад, компетенція КДКА та ВККА. Громадські 
організації адвокатів, їх завдання та форми діяльності. 
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Тема 5. Сучасні види правової допомоги. 
 
Адвокат у кримінальному процесі. Адвокат у цивільному процесі. Адвокат в 
адміністративному процесі. Надання правової допомоги юридичним особам. 
 
Змістовний модуль 2. Нотаріат України. 
 
Тема 6. Виникнення та розвиток нотаріату. 
 
Нотаріат, як інститут превентивного правосуддя. Сучасні системи нотаріату. 
 
Тема 7. Поняття, мета, завдання нотаріату в Україні. 
 
Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності. Професія нотаріуса. Професійна 
етика нотаріуса. Поняття нотаріального процесу, суб»єкти, стадії. 
 
Тема 8. Організаційні основи діяльності нотаріату. 
 
Норми, що регулюють нотаріальне провадження. Система нотаріальних органів, їх 
компетенція. Приватна нотаріальна діяльність. 
 
Тема 9. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 
 
Місце та час вчинення нотаріальних дій. Оплата вчинюваних нотаріальних дій. 
Вимоги, що пред»являються до нотаріальних документів. Інші правила вчинення 
нотаріальних дій.     
 
Тема 10. Посвідчення та засвідчення безспірних фактів. 
 
Основні правила посвідчення правочинів. Посвідчення правочинів, щодо 
розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності. Загальні правила 
посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна. Посвідчення 
договорів ренти. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду) та 
договорів про надання утримання.  Посвідчення шлюбного договору. Посвідчення 
договорів застави (іпотеки). Посвідчення заповітів. Посвідчення довіреностей. 
 
Тема 11. Посвідчення безспірних прав. 
 
Видача свідоцтва про право на спадщину. Видача свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя. Видача свідоцтва про придбання 
арештованого нерухомого майна, а також заставного майна з публічних торгів 
(аукціонів).                                           
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Тема 12. Охоронні нотаріальні дії. 
 
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Видача свідоцтва виконавцю 
заповіту. Накладення заборони відчуження нерухомого і рухомого майна. 
Прийняття документів на зберігання. Пред»явлення чеків до платежу і 
посвідчення несплати чеків. 
 
Тема 13. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату. 
 
Застосування законодавства іноземних держав. Прийняття нотаріусами 
документів, складених за кордоном. Міжнародні договори. Забезпечення доказів, 
необхідних для ведення справ в органах іноземних держав. 
 
 
 
3. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 
1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 05.07.2012 № 
5076-IV // Урядовий кур’єр від 05.09.2012. - № 159. 

3. Сімейний кодекс України  від 10.01.2003 р. із змінами і доповненнями до нього, 
Бюлетень Законодавства і юридичної практики України, вид. Київ, Юріком 
Інтер, №6,2006 р. 

4. Сімейне право, Нотаріат, Адвокатура, Суд, Центр правових досліджень Фурси, 
книга перша, вид. Київ. 2005 р. 

5. Кримінальне і Кримінально - процесуальне законодавство, Журнал «Право і 
практика», №2-3 2007 р. 

Допоміжна 

1. «Адвокат» загальнодержавне періодичне видання. 2003. – №№ 3-5 
2.  «Адвокат». – 2008. – №№1-4. 
3. Адвокат: навички професії, практичний посібник, за ред. Я.П. Зейкан, Київ КНТ, 

2008 р. 
4. Адвокатура в Україні, Збірник офіційних нормативних актів,вид. Спілка 

адвокатів України, Інститут адвокатури при Київському державному 
університеті імені Тараса Шевченка, Київ, Хрінком Інтер, 2000 р. 

5. Адвокатура України, за навчальний посібник, за редакцією доктора юридичних 
наук В.К. Шкарупи, друге видання, Київ, «Знання» 2008 р. 

6. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси 
книга1-а, Київ, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007 р. – 317 с. 
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7. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси 
книга 2, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007. – 324 с. 

8. Газета «Нотаріат Адвокатура Суд», вид. «Центр правових досліджень Фурси», 
2006 р. 

9. Захарова С. І Нотаріат та адвокатура України. -Херсон, 2010. - 87c. 
10. Захарова С. І Програма тестових завдань з дисципліни"Нотаріат та адвокатура 

України". -Херсон:Видавництво ХДУ, 2008. - 24c. 
11. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 
12. Кримінальне і Кримінальне - процесуальне законодавство//Право і практика. – 

2007. – №2-3. 
13. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру», Бюлетень 

законодавства і юридичної практики, вид. К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 7. 
14. Нотаріат в Україні. -К.:Юрінком Інтер, 2006. - 320c. 
15. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нораріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком 

Інтер, 2000. – 528 с. 
16. Сімейний кодекс України у редакції вiд 14.10.2011 р. [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg =2947-14 
17. Фіолевський Д. П Адвокатура. -К.:Алерта, 2008. - 432c. 
18. Фурса С. Я., Фурса Е. І Нотаріат в Украіні. -К.:Вентурі, 1999. - 208c. 
19. Цивільний Кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2009. – 424с. 
20. Цивільний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 424 с. 

Інформаційні ресурси 
  

1. Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. 
В.http://pidruchniki.ws/1584072047387/pravo/naukovo-
praktichniy_komentar_zakonu_ukrayini_pro_notariat_-_korotyuk_ov 
2. Теорія нотаріального процесу - Фурса 
С.Я. http://pidruchniki.ws/1574022544268/pravo/teoriya_notarialnogo_protsesu_-
_fursa_sya 
3. Асоціація адвокатів України (сайт) [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.uaa.org.ua/ 
4. Українська нотаріальна палата (сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
ресурсу:http://www.palata.notariat.org.ua/index.html 
5. Міністерство юстиції України : офіційний веб-сайт (сайт) [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу до ресурсу:http://www.minjust.gov.ua/ 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 
5. Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування,  дискусія, 

тести, бесіда, ККР.  
 


